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Programma

13:30 Het hoe? en wat? van het Comenius programma

• Informatie
• Vragen n.a.v. presentatie

14:00 Comenius kennisclips

• Demonstratie 
• Zelf aan de slag!

14:45 Laatste vragen en afronding

Presentator
Presentatienotities
We beginnen met een korte informatieve presentatie over de achtergrond van het Comeniusprogramma en de beoordelingsprocedure voor dit jaar.



Even voorstellen: NRO

Vera Counet
Secretaris Leadership Fellows

Matthijs Kallenberg
Secretaris Teaching Fellows

Lars de Bruin
Secretaris Senior Fellows



Even voorstellen: Mariska Knol

Mariska Knol
Consultant en Trainer Hoger Onderwijskunde

Oprichter van Faculty Fruit Initiative



Het Comeniusprogramma: 
Achtergrond en Doelstellingen

Budget komt voort uit studievoorschot

Kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren
- Innovatie door docenten

Aandacht en waardering voor onderwijs
- Prestigieuze beurs
- Netwerk van onderwijsinnovators binnen 

Comeniusnetwerk

Presentator
Presentatienotities
Het Comeniusprogramma werd voor het eerst uitgezet in 2017, onder toenmalig Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Het Comeniusprogramma wordt betaald uit een deel van de studievoorschotmiddelen. Dat zijn gelden die vrij zijn gekomen door het omzetten van de basisbeurs voor studenten in een lening. Het Ministerie van Onderwijs wil dit geld terug laten vloeien in het hoger onderwijs, en het Comeniusprogramma is daar een instrument voor. Het doel van het programma is tweeledig: aan de ene kant beogen we de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Dit doen we door docenten in staat te stellen een innovatie in hun eigen onderwijs door te voeren. Ook willen we met het programma meer aandacht en waardering voor onderwijs creëren. Dit doen we door een beurs uit te keren aan de docent, wie zich met zijn project ook verder professioneel kan ontwikkelen. En doordat alle leden lid worden van het Netwerk van onderwijsinnovators binnen het Comenius netwerk, kunenn zij hun kennis en ervaring delen en van elkaar leren. 



Wat is er beschikbaar?

• Teaching Fellows: 40 beurzen à €50.000

• Senior Fellows: 22 beurzen à €100.000

• Leadership Fellows: 4 beurzen à €500.000

Teaching Senior Leadership

hbo wo hbo wo hbo wo

Thema 1 4 4 2 2

Thema 2 4 4 2 2

Thema 3 4 4 2 2

Vrij 8 8 5 5 2 2

Totaal 40 22 4

Presentator
Presentatienotities
Wat voor een beurzen zijn er beschikbaar? De beurzen onderscheiden zich onder meer in de hoogte van het beurzengeld en de impact die van het project verwacht wordt. Teaching Fellows: vakniveau ; Senior Fellows: opleidings/ facultair niveau; Leadership Fellows: instellings of instellingsoverstijgend niveau. De gelden zijn eerlijk verdeeld over het hbo en het wo. De sectoren staan in dit programma dus niet met elkaar in competitie. Verder geldt voor de TF en SF ook dat de beurzen worden verdeeld over 4 thema’s. 



Thema’s voor de Teaching & Senior Fellow

1. Samen studeren op de hybride campus

2. Regie voor de student in flexibel onderwijs

3. Transdisciplinaire samenwerking

4. Vrije thema – “Houdbaar voor de toekomst”

Presentator
Presentatienotities
De thema’s worden sowieso nader toegelicht in de Calls for Proposals.Thema 1 gaat over: Samen studeren op de hybride campusDe Coronacrisis heeft tot een snelle ommezwaai naar leren op afstand geleid in het hoger onderwijs. Dit heeft gezorgd voor een versnelling van ideeën en innovaties die al jaren binnen veel instellingen sluimerden, waardoor kansen zijn ontstaan voor een meer permanente verschuiving naar hybride onderwijs. Deze verschuiving opent nieuwe deuren, maar brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld, Hoe kun je studenten op de campus én online goed laten samenwerken en gelijkwaardige leerdoelen laten bereiken? Kortom, projecten binnen dit thema dragen bij aan het vinden van een optimale balans tussen offline en online onderwijs, om zo de onderwijskwaliteit te verhogen.Thema 2: Regie voor de student in flexibel onderwijsThema 2 gaat over de Toenemende diversiteit binnen het hoger onderwijs die vraagt om een meer flexibelere aansluiting bij de kenmerken en behoeften van studenten. Dit betekent dat onderwijsinstellingen moeten kunnen variëren in de aanpak en inrichting van opleidingen, maar ook  in de mate waarin studenten vanaf dag 1 regie kunnen krijgen over hun eigen studiepad. Flexibilisering tussen en binnen opleidingen, of in cursussen en toetsingsvormen kunnen deze regie vergroten. Projecten binnen dit thema hebben dus aandacht voor eigen regie en (mede)verantwoordelijkheid van de student voor de inrichting van zijn of haar opleiding in het hoger onderwijs.Thema 3 Transdisciplinaire samenwerking gaat over de uitdaging bij hoger onderwijsinstellingen om studenten op te leiden voor een veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken vragen om transdisciplinaire of internationale samenwerking met maatschappelijke partners om tot innovatieve oplossingen te komen. Op deze manier kan het onderwijs van meerwaarde zijn voor zowel de maatschappij als voor de vorming van studenten. Projecten binnen dit thema dragen bij aan de kennis, vaardigheden en inzichten die nodig zijn om studenten voor te bereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van de toekomst.4. Thema 4, het vrije thema, blijft elk jaar binnen de kaders van de strategische agenda hoger onderwijs: houdbaar voor de toekomst. Voor de Leadership Fellow geldt dat het project Aansluiting strategisch plan: project geeft impuls aan ambitie van een instelling om zich op dit gebied (inter)nationaal te profileren �



Beoordelingscriteria

1. Innovatief karakter van het project (30%)

2. Verwachte opbrengst van het project (20%)

3. Kwaliteit van het projectplan (20%)

4. Onderwijsprofiel van de aanvrager (30%)

Presentator
Presentatienotities
Beoordelingscriteria beoordelingsprocedure. Let hierbij op dat de weging correspondeert met de hoofddoelen van het programma, namelijk het hoger onderwijs verbeteren door innovatieve projecten mogelijk te maken en meer waardering voor de bevlogen docent die dit onderwijs verzorgt. 1. Innovatief karakter van het project (30%)In hoeverre beoogt het project een vernieuwende oplossing of verbetering te implementeren die tegemoetkomt aan een behoefte in het hoger onderwijs? Maar ook In hoeverre onderscheidt de voorgestelde oplossing zich van initiatieven buiten de eigen instelling met eenzelfde doelstelling? 2. Verwachte opbrengsten van het project (20%)	Kortom: maakt de aanvrager aannemelijk aan de hand van literatuur en voorbeelden uit de praktijk dat de voorgestelde innovatie tot een verbetering kan leiden? Maar ook Worden de beoogde leeropbrengsten en concrete producten, duidelijk omschreven? Zijn deze van meerwaarde voor studenten, en eventueel anderen? Is het project interessant voor andere onderwijsprofessionals?  3. Kwaliteit van het projectplan (20%)Dit criterium weegt of de activiteiten, methodes en planning in het projectplan duidelijk omschreven zijn en passend bij het behalen van de beoogde opbrengsten? Subcriteria die ook worden meegenomen zijn ook of de risicoanalyse de haalbaarheid van het project op overtuigende wijze aannemelijk maakt? Beschikt het projectteam over de benodigde expertise om het project uit te kunnen voeren?  4. Onderwijsprofiel van de aanvrager (30%)Het vierde criterium weegt dus ook wat zwaarder en bespreekt of de aanvrager, gezien zijn/haar onderwijservaring en positie aan de instelling, bij het profiel van een Fellow past? En In hoeverre het professional statement getuigd van excellent docentschap en een bevlogen visie op onderwijsvernieuwing waaruit het voorgestelde project voortvloeit. 



Beoordelingscommissies

Samenstelling van de commissie
• Thema-experts
• Onderwijsonderzoeker / onderwijskundige
• (Ervarings-)deskundige op gebied van onderwijsinnovatie 

in Hoger Onderwijs
• Studenten

Elke commissie behandelt HBO én WO-aanvragen 

Presentator
Presentatienotities
Wij proberen onze beoordelingscommissies te vullen met vier typen commissieleden, die allen alle criteria beoordelen: Een ‘thematisch expert’ is – over het algemeen – docent die onderwijs én onderzoek naar dit thema in eigen werk combineert. Onderwijsonderzoeker is in staat om de (theoretische) onderbouwing van de (motivering voor) de innovatie te beoordelen, en het plan voor de evaluatie.Ervaringsdeskundige kijkt m.n. naar plan van aanpak, beschrijving van het team. Kan beoordelen of dit project vernieuwend is. Dit commissielid heeft dus de praktische expertise. Ten slotte de student gebonden expertise. De Student kijkt naar de wijze waarop studenten in voorstel en het project betrokken worden en biedt het ‘studenten perspectief’ op de aanvraag. Leadership Fellows: ongeveer zelfde profiel, maar ook gezocht naar bestuurlijke ervaring (onderzoekers > hoogleraren die zich ook bezig houden met beleid, oud-rectoren, etc.)Je kunt geen aanvrager én commissielid in dezelfde ‘trap’ zijn, maar evt. wél in andere ‘trap’ (interesse? comenius@nro.nl) 



Meedoen aan een beoordelingscommissie?

• Inspiratie opdoen
• Comenius van binnenuit leren kennen?
• Gelijkgestemden leren kennen?

Neem dan deel aan een beoordelingscommissie 
binnen het Comeniusprogramma!

Aanmelden via de website. 

Presentator
Presentatienotities
Wil je ook bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs in Nederland? En wil je inspiratie, ervaring en contacten opdoen die je eigen lespraktijk kunnen verrijken? Neem dan deel aan een beoordelingscommissie binnen het Comeniusprogramma.

https://www.nro.nl/lid-worden-van-een-beoordelingscommissie-binnen-het-comeniusprogramma


Fase

Intentieverklaring

Vooraanmelding

Uitgewerkte aanvraag

Weerwoord

Interview

Besluit

Teaching

14 september

12 oktober

18 januari

April/mei

Senior

7 september

5 oktober

7 december

Medio januari

April

Leadership

9 september

14 oktober

Begin januari

Eind maart

April/mei

Vooraanmeldingsvergadering

Referenten rapporten (LF) en preadviezen

Interview selectie vergadering

Overzicht van de procedures*

Beoordelingsvergadering

*In de call for proposals staan de officiele data, deze kunnen afwijken van de data in dit tabel



Intentieverklaring

Waarom?
• Indicatie van maximum aantal aanvragen
• Leadership: referenten benaderen
• Senior/Leadership: dubbele aanmelding check

Wat?
• Samenvatting indienen via ISAAC (geen formulier)
• Thema (TF en SF)

Wanneer?
• Deadline begin september

Intentieverklaring Vooraanmelding Uitgewerkte aanvraag Weerwoord Interviews Besluit

T S L

Presentator
Presentatienotities
Deadlines in september (zie Calls for Proposal)Indicatie van maximum aantal aanvragen per themaAanvrager: informatie over kansrijkheid (overweging: wel/niet doorzetten?)NRO bureau: benodigde omvang en samenstelling van de commissieAantallen worden aan aanvragers gemeld, en aan Colleges van Bestuur per instelling (via VSNU en netwerk universiteiten)“Vangnet” voor meerdere intentieverklaringen per faculteit / instelling in ronde Senior en Leadership Fellows > aanvragers ontvangen een waarschuwingIndienen via ISAAC (geen los formulier)Níet beoordeeld (verklaring wordt niet aan commissie voorgelegd) / >> LF deze samenvatting gebruikt voor benaderen referenten: niet als zodanig beoordeeld. 



Vooraanmelding

Beknopte aanvraag (“Pitch”)
Overtuigt de commissie van de innovatieve waarde en de 
opbrengst van het project. 

Vooraanmeldingsvergadering
• Beoordeeld op criterium 1 + 2 (en 4 voor SF)
• Advies: wel/niet uitwerken tot aanvraag

Intentieverklaring Vooraanmelding Uitgewerkte aanvraag Weerwoord Interviews Besluit

Tip: 
 Vraag meelezers uit 

eigen vakgebied én 
‘outsiders’

T S

Presentator
Presentatienotities
Leden van de beoordelingscommissie geven korte beoordeling, en bespreken dezeVooraanmeldingen worden niet onderling vergeleken > er wordt géén rangorde opgesteldLet op! Vanaf 2020 limiet op aantal keer indienen > vooraanmelding niet doorzetten telt niet als volledig indienen.Doel: aanvraag- en beoordelingsdruk verminderen; ieder voorstel de aandacht die het verdiend. 



Aanvraag

- Plan van aanpak, samenstelling team

- Evaluatie & risicoanalyse

- Disseminatie

- Begroting

Intentieverklaring Vooraanmelding Uitgewerkte aanvraag Weerwoord Interviews Besluit

Een goede aanvraag is:
*helder*

*ambitieus én haalbaar*
*inspirerend*

En heeft een:
*innovatieve aanpak*

*heldere en passende omvang*

T S L



Weerwoord

• Opheldering n.a.v. vragen
• Feitelijke onjuistheden verbeteren

Schriftelijk voor Senior en Leadership
• SF: Preadvies weerwoord
• LF: Referentrapport preadvies weerwoord

Interview voor een deel van de Leadership aanvragers

Intentieverklaring Vooraanmelding Uitgewerkte aanvraag Weerwoord Interviews Besluit

S L



Beoordelingsvergadering

Alle aanvraagdossiers besproken en (onafhankelijk) gescoord, door 
alle aanwezige commissieleden

• Score leidt tot kwalificatie: 
ontoereikend – goed – zeer goed – excellent

• Aanvraag moet tenminste ‘goed’ scoren op alle criteria

• Gemiddelde scores  Rangorde 
• Rangorde vormt de basis van commissieadvies

Leadership Fellow: kandidatenselectie voor interviews 
Maximaal 4 per sector

Intentieverklaring Vooraanmelding Uitgewerkte aanvraag Weerwoord Interviews Besluit

T S L

Presentator
Presentatienotities
Aanvragen onafhankelijk gescoord – dus niet ten opzichte van elkaarScoreschaal:  9 (ontoereikend?) tot 1 (excellent) – ‘standaard’ schaal van NWO: moet aanzetten tot gebruik van de gehele schaal om differentiatie mogelijk te maken (ipv alleen 5,5 – 8,5) Scores > kwalificatie – gemiddeld en per criteriumTenminste ‘goed’ op alle criteria! Beoordelingsvergadering: alle aanvragen besproken en door commissieleden gescoordScores genormaliseerdRangorde en advies aan minister vastgesteld



Toewijzingen & afwijzing: van advies tot 
bericht

De beoordelingscommissie brengt advies uit aan de 
Minister. 

Het besluit van de Minister wordt in april/mei 2022 
aan de aanvragers gecommuniceerd. 

Intentie verklaring Vooraanmelding Uitgewerkte aanvraag Weerwoord Interviews Besluit

T S L

Presentator
Presentatienotities
In het verslag:Aanwezigen, gevolgde procedurePer aanvraag: scores en ‘motivering’ van het oordeel van de commissie Advies over toekenning



Vragen? 

Kijk op onze website voor veel gestelde vragen. Staat 
je vraag er niet tussen? Neem contact op via 
comenius@nro.nl

TIP: Neem ook contact op met de 
subsidieadviseur van je instelling
• Inventarisatie
• Selectie
• Tips en begeleiding

Presentator
Presentatienotities
Gouden tip: CONTACTEER ONS! En je subsidieadviseurs. Iedereen hartelijk bedanken. Als er nog vragen zijn, naar comenius@nro.nl.

https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/comeniusprogramma/faq


Comeniusprogramma

DEEL 2 KENNISCLIPS & TIPS
Door Mariska Knol

Music: https://www.bensound.com



Tips voor een goede aanvraag 
met Mariska Knol

• Schrijfsessies 2019/2020

• 7 tips voor het schrijven van een aanvraag

• Najaar 2021: online schrijfsessies



7 Tips voor een goede aanvraag

Tip 1 Vergeet de student niet
Tip 2 Show, don’t tell
Tip 3 Interne consistentie
Tip 4 Geef de commissie vertrouwen
Tip 5 Over de schutting kijken
Tip 6 Wat is innovatief?
Tip 7 Wanneer is er taart?!

Deze tips zijn omschreven in kennisclips

https://www.youtube.com/watch?v=z-RpWJeIl0o&list=PL5DH6isexdcCyxEdTfIBgVVYfDBL-d3_e


Comeniusbeurs Schrijfsessies 2021

In het najaar start er een landelijk online schrijf- en 
feedback programma voor Comeniusbeurzen, 
georganiseerd door Dr. Mariska Knol. 

Met de juiste focus, wekelijkse deadlines en 
tussentijdse (peer)feedback werk je efficiënt naar een 
sterke vooraanmelding toe. 

Periode: eind augustus - eind september. 

Meer info en inschrijven via:
https://comeniusbeurs-schrijfsessies.facultyfruit.com

https://comeniusbeurs-schrijfsessies.facultyfruit.com/
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